
 

EDITAL N° 016/2018 

 

III SICI – Seminário de Iniciação Científica 
Interdisciplinar. 

III Seminário Integrado de Conhecimento de 
Áreas Multidisciplinares. 

III Encontro Acadêmico de Pedagogia. 

27 a 29 de Agosto de 2018 

 

A Coordenadora Pedagógica Geral e o Coordenador de Ensino, Pesquisa, Extensão 

e Relações com a Comunidade da Faculdade Municipal de Educação e Meio 

Ambiente, no uso de suas atribuições legais, na conformidade do que dispõe a 

Legislação Educacional vigente e estando de acordo com o que estabelece o 

Regimento Acadêmico,  

 

Resolve: 

 

Art. 1°- Aprovar as normas para participação no III SICI – Seminário de Iniciação 

Científica Interdisciplinar, III Seminário Integrado de Conhecimento de Áreas 

Multidisciplinares e III Encontro Acadêmico da Faculdade Municipal de Educação e 

Meio Ambiente, edição de 2018. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O III SICI - Seminário de Iniciação Científica Interdisciplinar ocorrerá paralelamente 

às atividades do III Seminário Integrado de Conhecimento de Áreas 

Multidisciplinares e da III Encontro Acadêmico da FAMA, no período de 27 a 29 de 

agosto de 2018, constituindo-se em evento acadêmico, promovido pelo Colegiado 

do Cursos de Pedagogia, tendo como responsável a Coordenação de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Relações com a Comunidade da IES. A FAMA dará 

publicidade a toda à produção científica, técnica e cultural produzidas nas 

Instituições de Ensino Superior das diversas áreas do conhecimento nos contextos 

locais e regionais.  



 

Os eventos terão como tema a: “EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS, MEIO 

AMBIENTE E TECNOLOGIAS”. A escolha deste tema foi motivada pela intenção de 

colocar em discussão a educação de forma geral com ênfase em direitos humanos e 

meio ambiente, assim como os novos rumos apontados para o desenvolvimento, no 

contexto de amplo avanço tecnológico.  

  

2. OBJETIVOS 

a) Constituir um espaço para a divulgação e promoção da produção científica 

regional por meio de intercâmbio entre pesquisadores, promovendo o acesso ao 

conhecimento produzido pelas instituições de ensino e pesquisa públicas ou 

privadas; 

b) Discutir o ensino na formação superior de profissionais na contemporaneidade; 

c) Estimular a produção de conhecimento reflexivo, objetivando a formação de 

profissionais críticos e autônomos; 

d) Oportunizar para as IES da região Sudoeste do Paraná um espaço de 

socialização dos conhecimentos e integração entre pesquisadores; 

e) Integrar estudantes, docentes, pesquisadores, de graduação e pós-graduação de 

todas as áreas do conhecimento; 

f) Divulgar as experiências de ensino desenvolvidas na Instituição, integrando 

pesquisa e ensino com a socialização do conhecimento e a formação de 

profissionais; 

g) Organizar um espaço de divulgação de saberes produzidos nas instituições de 

ensino. 

 

3. AREAS TEMÁTICAS MULTIDISCIPLINARES 

3.1 Meio Ambiente e Agrárias; 

3.2 Sociais e humanidades; 

3.3 Engenharia / tecnologia /gestão. 

 

4. INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES  

O III SICI - Seminário de Iniciação Científica Interdisciplinar, III Seminário Integrado 

de Conhecimento de Áreas Multidisciplinares e a III Encontro Acadêmico da FAMA 



 

ocorrerá no período de 27 a 29 de agosto de 2018. 

O III SICI acontecerá nos dias 27 a 29 de agosto de 2018, nas dependências da 

Faculdade FAMA. 

Para o Seminário de Iniciação Científica Interdisciplinar poderão ser inscritos 

Resumos Expandidos (entre 04 e 6 páginas) e Artigos (de 10 a15 páginas). Os 

interessados podem se inscrever como ouvintes ou comunicadores de trabalhos na 

modalidade de Pôsteres ou Comunicação. 

As inscrições deverão ser feitas até dia 13 de julho de 2018, pelo site 

www.famapr.edu.br/sici. O envio dos Artigos ou Resumos Expandidos deverá ser 

feito pelo e-mail pesquisafama@gmail.com (até o dia 31 de julho de 2018). No ato 

da inscrição o autor deverá definir se fará comunicação ou apresentação de pôster 

de sua produção. A coordenação do evento divulgará até o dia 10 de agosto de 

2018, a listagem dos artigos e resumos expandidos aprovados para a apresentação. 

 

O Pagamento da taxa de inscrição: Os interessados deverão realizar o pagamento 

da inscrição na secretaria da Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente - 

FAMA. 

 

Valores 

Público interno da IES Público externo 

 

R$ 25,00 

 

R$ 35,00 

* A inscrição se efetivará após confirmação do pagamento 

 

 Cada participante poderá inscrever-se como autor de no máximo três trabalhos; 

 Cada Professor-orientador de pesquisa poderá participar como coautores em 

todos os trabalhos orientados; 

 Cada Resumo Expandido ou artigo poderá ser escrito por até quatro pessoas (um 

autor e três coautores), excetuando-se o Orientador; 

 Todos os nomes colocados como autores e/ou coautores deverão estar 

devidamente inscritos no evento. A não inscrição de um nome exclui 

automaticamente a proposta de comunicação ou pôster; 

 Serão submetidos à avaliação apenas as propostas de trabalho que estiverem 
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devidamente inscritas no evento e cujos autores tenham sua inscrição regularizada; 

 Os candidatos que participarem como ouvintes do III Seminário Integrado de 

Conhecimento de Áreas Multidisciplinares, da III Encontro Acadêmico da FAMA e do 

III SICI - Seminário de Iniciação Científica Interdisciplinar e tiverem 100% de 

frequência, receberão ao final do evento certificado com 20 horas; 

 Para os participantes que por razões particulares não obtiverem 100% de 

presença no evento será fornecido certificado com o total de horas frequentadas. 

 Para os inscritos que optarem pela participação nas oficinas será oferecido 

certificado com as horas cursadas. 

 Para os que participantes na modalidade de comunicação e pôster receberão um 

certificado pela publicação.  

 Os certificados para os participantes serão feitos de acordo com o nome colocado 

na inscrição, desta forma não cabendo à instituição fazer a reimpressão de tais 

documentos. 

 Os resumos expandidos e artigos serão publicados na revista eletrônica da 

FAMA. 

 

5. MODELO DE ESTRUTURA DE PÔSTER 

Os participantes que farão suas comunicações por meio da exposição de pôsteres 

deverão observar as normas definidas para artigo acadêmico (artigo ou resumo 

expandido) presentes no Manual de Metodologia Científica, disponível no site da 

FAMA: www.famapr.edu.br – no link Manual Metodológico, e as indicações das 

normas técnicas e modelo de formatação no anexo deste edital. 

 
 
 
 

Inscrições Eventos Carga horária 

Ouvintes 
 

Palestras e oficinas  20 h 

Comunicadores e Pôsteres 
 
 

III Seminário de Iniciação 
Científica Interdisciplinar- 

SICI 
 

Certificado de 
publicação 

http://www.famapr.edu.br/


 

 

6. DAS NORMAS DE APRESENTAÇÃO 

 

6.1. Dos pôsteres 

Os pôsteres serão apresentados nas salas temáticas de sua respectiva área de 

inscrição obedecendo às normas estabelecidas e ficarão expostos em local próprio e 

que facilite o acesso por parte do público participante no evento. Deverão ficar 

expostos durante o evento de Iniciação Científica, não podendo ser retirados do 

local, salvo pela comissão organizadora ou mediante sua autorização. O mesmo 

deverá estar acompanhado de pelo menos um dos seus autores para explanação do 

conteúdo aos visitantes. 

 

6.2. Das Comunicações 

As comunicações serão apresentadas nas salas temáticas de sua respectiva área 

de inscrição obedecendo as normas estabelecidas a seguir: 

 O autor terá 15 minutos para a apresentação de seu artigo ou resumo expandido; 

 Após a apresentação, serão concedidos 05 (cinco) minutos para perguntas e 

respostas; 

 Os apresentadores poderão usar os recursos de multimídia, disponíveis na 

secretaria da IES. 

 

6.3. Submissão de Trabalho 

Para submissão de trabalhos será necessário anexar dois arquivos ao mesmo e-

mail, com os seguintes nomes:  

a) Texto identificado (com autor). 

Havendo a necessidade de correção, os arquivos deverão ser reenviados com as 

seguintes identificações: 

a) texto reenviado identificado (com o(s) nome(s) do(s) autor(es). 

 

 

 

 

 



 

7. PROGRAMAÇÃO  

Data e Horário Atividade Local 

 

27/08/2018 

(segunda-feira) 

18h30min 

18h30min às 19 horas  

Credenciamento  

 

 

 

Centro de Eventos 

 

 

19 horas  

Palestra Específica – Área de Pedagogia 

28/08/2018 

(terça-feira) 

19 horas 

Oficinas Pedagógicas FAMA 

29/09/2018 

(quarta-feira) 

19 horas 

Comunicações e Exposição de Pôsteres 

 

FAMA 

 

 

8. COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

8.1. Coordenação Geral do Evento 

Coordenador de Ensino, Pesquisa, Extensão e Relações com a Comunidade, 

Professor Doutor Airton Carlos Batistela. 

 

8.1.1. Organização do evento 

Coordenador do Curso de Bacharelado em Administração Everson Heckler Goulart. 

Coordenadora Pedagógica Geral Juliana Guimarães.  

Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas Patrícia Antoniolli. 

 

8.2. Comitê Científico 

8.2.1 Coordenação da Comissão Científica 

Coordenador de Ensino, Pesquisa, Extensão e Relações com a Comunidade, 

Professor Doutor Airton Carlos Batistela. 

 

 



 

8.2.2 Comissão Científica 

Alcir Adão Smiderle 

Alonso Decarli 

Everson H. Goulart 

Juliana Guimarães 

Nelton Lenhardt 

Patricia Antoniolli 

Paulo de Tarso Mazalotti Berhorst 

 

8.3. Comissão de Organização 

Everson Heckler Goulart 

Juliana Guimarães 

Patricia Antoniolli 

 

8.4. Comissão de Recepção  

Adriana Gustmann 

Rafaela Schereiner 

Amanda Marques  

 

8.5. Comissão de Formatação Metodológica e Diagramação  

Airton Carlos Batistela 

Alonso Decarli 

Juliana Guimarães 

Nelton Lenhardt 

 

9. INFORMAÇÕES 

Telefone: (46) 3252-3399 

E-mail: pesquisafama@gmail.com 

Site: www.famapr.edu.br 

 

10. Os casos omissos a este edital será resolvidas pela Coordenação de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Relações com a Comunidade. 
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Clevelândia Paraná, 13 de junho de 2018. 

 

 

 

Juliana Guimarães 

Coordenadora Pedagógica Geral 

 

 

 

Airton Carlos Batistela 

Coordenação Ensino, Pesquisa, Extensão e Relações com a Comunidade 

 

 


